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Aperitiefhapjes
WARME HAPJES
Mini worstenbroodjes                                                 6,00€/6st
Mini pizza                                              6,00€/6st
Mini schelpjes                                                              12,00€/6st
Mini garnaalkroketjes                                                 6,00€/6st
Mini kaaskroketjes                                                      4,80€/6st
Mini breydelhamkroketjes                                         5,60€/8st

ASSORTIMENT HAPJES BASIC                           15,00€/ass
Variatie 15 stuks
videe hapjes, mini worstenbroodjes, mini pizza

ASSORTIMENT HAPJES ROYALE                      20,00€/ass
Variatie 16 stuks
videe hapjes, mini worstenbroodjes, mini pizza, schelpjes

FLEUR DE CAMEMBERT                                      12,50€/st
 Heerlijke smeuïge camembert met 12 broodjes
met 4 verschillende kruiden
 Verwarm in de oven én genieten maar!

TAPASBAR ‘APERO’                                                  40,00€/schotel
Pure verwennerij tijdens het aperitief!
Een aperoschotel met olijven, tapenades & dipstokjes, 
sweet pepper met roomkaas & speciaal geselecteerde 
charcuterie waaronder superano, truffelsalami, 
finger fuet(salami), manchego, almbloemkaas, …  
 

TAPASBAR ‘DELUXE’                                               65,00€/schotel
We breiden de aperoschotel uit met verschillende speciale 
charcuteries, enkele aperokaaskes, tapenades, olijven 
en met een goed stukje stokbrood erbij is dit succes gegarandeerd! 
(4 stokbroodjes zijn inbegrepen)

Tapasmoment zelf samenstellen?

Kies jouw tapas in de winkel. Gevarieerde keuze!

NIEUW
Vegetarische hapjes

8,50 €/6st

Bruschetta 
‘Italiaanse toets’

18,95 €/8st



Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes     4,25€/l      
Aspergesoep met stukjes asperges  4,75€/l
Champignonsoep (NIEUW)  4,95€/l
Kippencrèmesoep  4,25€/l
Pompoensoep (NIEUW)  4,25€/l
Kreeftensoep    9,90€/l
Potje superano-snippers (100g)  3,50€/potje
Geef je soepen een feestelijke toets, doe er net voor het opdienen
een scheutje room in en strooi er een beetje superanoham-snippers bij.
De soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren op een 
zacht vuurtje. Met 1 liter soep kan je 3 borden vullen.

Koude voorgerechten
Italiaanse ham met cavaillon, mozzarella & balsamico  8,75€/pp
Trio van wildpaté afgewerkt met garnituur & confijt  9,25€/pp
      Optie om noten-rozijnenbrood bij te kiezen (voor 3-4personen)   4,25€/st
Garnaalcocktail met zalmsnippers  9,95€/pp
      Verse grijze garnalen, tomaat & eitje, salade & cocktailsaus  

Warme voorgerechten
Verse kaaskroket  7,00€/4st
Verse garnaalkroket  16,00€/4st
Verse wildkroket   13,00€/4st                                                

Hoofdgerechten
Kalkoennootjes met veenbessensaus  10,25€/pp
Hertenragout met romig sausje  11,80€/pp
Varkenswangen met brunoise van peertjes  11,80€/pp
Rundstong in madeira met champignons  9,25€/pp
Koninginnehapje met fijne kip, champignons & verse gehaktballetjes  7,00€/pp
Zalmlasagne met spinazie  8,50€/pp

Groentjes & fruitig  (steeds per portie voor 2 personen)
Kwartet van wintergroentjes 11,00€/portie voor 2 pers
      Boontjes, witloof ovengebakken, worteltjes, spruitjes met spek    
Appeltjes met veenbessen  6,50€/portie voor 2 pers
Peertjes in rode wijn 6,50€/portie voor 2 pers
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Aardappelbereidingen
Aardappelgratin (portie 500g)  5,25€/portie
Aardappelpuree (portie 500g)  4,00€/portie
Verse aardappelkroketten (per20)   6,00€/20st

Gezellig tafelen
GOURMET & STEENGRILL (8st/pp)  11,50€/pp
Rundsbiefstuk, varkensfilet, cordon bleu, chipolataworstje, 
hamburger, kippenschnitzel, spekvinkje, mini brochette

KINDERGOURMET (4st/pp)  4,95€/pp
Chipolata, kippenfilet, hamburger, cordon bleu

FONDUE (400g/pp)        11,50€/pp
Rundsbiefstuk, kippen- & kalkoenfilet, varkensfilet, 
gekruide balletjes & spekvinkje

KINDERFONDUE   4,95€/pp
Kalkoenfilet, rundsbiefstuk, gekruide balletjes & spekvinkje

EXTRA FONDUEBALLETJES (12st)  4,50€
EXTRA SPEKROLLETJES (12st)  4,95€

KOUDE GROENTJESASSORTIMENT  5,75€/pp
Sla, tomaat, wortelen, komkommer, seldersla, aardappelsla, rauwkostsalade

Sauzen
KOUDE SAUZEN (in potjes van 150g)  1,35€/potje
 Tartaar, cocktail, curry, zigeuner    
 
WARME SAUZEN (in potjes van 250g)  3,00€/potje
 Pepersaus, champignonsaus, bearnaisesaus  



WAAR HET 20 JAAR GELEDEN 
ALLEMAAL MET BEGON…’
KAASSCHOTELS, ‘
14,45€/pp
Op zoek naar een lekker stukje kaas?
We hebben een zeer gevarieerd assortiment 
gekende kazen en ook minder gekende, 
dé speciallekes & exclusieve kazen!

Onze troef is om de verschillende 
soorten te combineren 
met een ruime hoeveelheid 
vers fruit, noten, vijgen, dadels 
& notenmengeling!

CHARCUTERIESCHOTEL 
11,95€/pp
Naar uw keuze voorzien wij verse salades 
zoals preparé, krabsla, kip curry, 
vleessalade in combinatie met lekker beleg: 
hesp, kippenwit, gedroogde ham, 
gebraad, salami, paardje, …  
Aan jou de keuze!

BROODASSORTIMENT  
4,25€/pp
Graag aangepast brood bij je schotel?
Wij stellen het voor je samen…
Notenbrood, stokbrood, pain d’antan, 
fitnessbroodjes,..



Met Kerst!!

•  gehakt met appels & rozijnen
•  gehakt met mandarijntjes

Vers vlees & wild

                      Gevulde kalkoen                                        19,75€/kg
                     Gevulde kip (2pers)                                   15,75€/kg
                     Gevulde parelhoen (+/-1,250kg)             23,75€/kg

 Als vulling kan u kiezen uit:  
•  gehakt met truffel
•  gehakt met krieken
•  gehakt met champignons
Deze gevulde producten zijn zelf te bereiden.

WILD
 Vers voor u.. enkel op bestelling!
Everzwijnfilet, hertenkalffilet, hazenrug, reefilet,..

RUNDSVLEES
Het beste stukje voor U, recht uit Melsele!
 Rosbief, filet pur, entrecôte, chateaubriand, ...

LAMSVLEES
 Lamsfilet, lamskoteletjes, lamszadel, lamssaté

KONIJN
Opgerolde konijnenfilet met marinade

GEVOGELTE
U vraagt.. wij bestellen het voor U!
Patrijs, parelhoen, …      

ALLES 
SUPER VERS 

TE VERKRIJGEN, 

BESTEL TIJDIG!!



Ijstaarten Van de Walle
IJSGEBAK
Assortiment ijsgebak 3,60€/st       
Mini sneeuwmannetje    4,20€/st
Ijsgebak in feestelijke cups  4,00€/st  
Kerstbloempotje vanilleijs 5.00€/st
Ijstaartje met marsepein  4.60€/st
Bolletje overgoten met chocolade 4.10€/st
Kinderbeker in figuur     3,70€/st

IJSTAARTEN
Steeds keuze uit: Vanille of Vanille + chocolade of Vanille + mokka    

Ijsstronken (6-8-10-12 pers)     3,50€/pp
Ronde ijstaarten (4-6-8-10-12 pers)   3,70€/pp
Kerstboom (6 of 8 pers )    3,70€/pp
5 voor 12-ijstaart met advocaat         4,30€/pp
Meringuetaart(rond) (4-6-8-10-12 pers)         4,00€/pp
Stronk met dubbele slagroom (4 of 8 pers)     4,00€/pp
Stronk overgoten met pure chocolade (4 of 8 pers)               4,10€/pp
Stronk overtrokken met marsepein (4 of 8 pers)  4,60€/pp

     Stronk “Exclusief ” (4 of 8 pers)   4,60€/pp
               enkel in vanille met meringue & frambozencoulis     

SORBET
Framboos of citroen of passievruchten 6,90€/liter
Chamagnesorbet 16,00€/liter

Geschenktip
Wil je iemand verrassen 

met een geschenk?
CADEAUBON 

BEVEREN BROECKE
Leuk, origineel, makkelijk

en men kan kiezen 
uit ons ruim assortiment!



Koolputstraat 15 – Melsele - 03 775 86 56 - www.beverenbroecke.be - info@beverenbroecke.be

Openingsuren feestdagen
Zondag 19 december  open van 7u-12u LAATSTE DAG BESTELLEN KERST
Maandag 20 december gesloten
Dinsdag 21 december  gesloten
Woensdag 22 december open van 7u - 12.30u & 13.30u-17.30u
Donderdag 23 december gesloten, bestellingen afhalen tussen 10.30u-11.00u
    We bereiden met de grootste zorg jullie bestellingen voor!
Vrijdag 24 december   8u-13u, winkel is open & afhalen bestellingen!
Zaterdag 25 december  AFHALEN BESTELLINGEN tussen 11u -12u
Zondag 26 december  open van 8u-12u LAATSTE DAG BESTELLEN OUD & NIEUW
Maandag 27 december gesloten
Dinsdag 28 december  gesloten
Woensdag 29 december open van 7u - 12.30u & 13.30u-17.30u
Donderdag 30 december gesloten, bestellingen afhalen tussen 10.30u-11.00u
    We bereiden met de grootste zorg jullie bestellingen voor!
Vrijdag 31 december   8u-13u, winkel is open & afhalen bestellingen!
Zaterdag 1 januari  AFHALEN BESTELLINGEN tussen 11u -12u

Gesloten van zondag 2 t.e.m. dinsdag 11 januari 2022.
We nemen even rust, voor ons gezin & om onze batterijen op te laden!

WOENSDAG 12 januari TERUG OPEN volgens de normale openingsuren.

Tijdig bestellen!
Bestellingen voor Kerst noteren we t.e.m. zondag 19 december
Bestellingen voor Nieuwjaar noteren we t.e.m. zondag 26 december

HOE BEST BESTELLEN?
U  kan bestellen op 3 manieren : 
• In onze winkel:  U ontvangt de nodige afhaalinformatie (afhaaluur,…) en een bestelnummer 
dat u dient af te geven bij afhaling. 
• Telefonisch: We noteren en overlopen uw bestelling. U noteert het afhaaluur & 
bestelnummer, dit dien je af te geven bij afhaling.
• Per mail via info@beverenbroecke.be: Uw bestelling per mail is enkel geldig indien u 
een bevestiging en bestelnummer ontvangen heeft per mail. De bevestiging & bestelnummer 
dient u mee te brengen bij afhaling.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.

Normale openingsuren
Woe-do-vrij van 7u-12.30u & 13.30u-17.30u
Zaterdag van 7u tot 16u
Zondag van 7u tot 12u


